ROMÂNIA
J U D E Ţ U L GALAŢI
COMUNA

SLOBOZIA

CONACHI

CONSILIUL L O C A L
H O T A R A R E nr. 15
din 29 aprilie 2013
privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenta al comunei Slobozia- '
C o n a c h i , judeţul Galaţi
Iniţiator : Neculau Ion,Primar al comunei Slobozia Conachi
Data depunerii: înregistrat la nr 1030/15.04.2013
Consiliul local al comunei Slobozia Conachi, judeţul Galaţi,întrunit în şedinţă ordinară, astăzi
29 aprilie 2013;
Având în vedere Expunerea de motive a iniţiatorului, înregistrată la nr 1030/1/15.04.2013 ;
Având

în

vedere Raportul

compartimentului

de

specialitate din cadrul aparatului

de

specialitate al Primarului comunei Slobozia Conachi, înregistrat la nr. 1030/2/15.04.2013;
Având în vedere raportele de avizare ale Comisiei de specialitate nr.3 a Consiliuliu local al
comunei Slobozia-Conachi;
Având în vedere prevederile art.10 lit.b,c art.15 al. 1,2 si 4 din Legea Nr. 481/2004
Republicata, privind protecţia civilă; art. 1 Anexa 1, din O.M.A.I. Nr. 718/30.06.2005 pentru aprobarea
Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru
situaţii de urgenţă; art. 13 lit.d din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; a r t . l l
alin.4 din H.G. nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a
organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă; art.6 alin.l lit.c din O.M.A.I. nr.
163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.d) si alin.(6) lit.a) pct8 şi pct 4 , din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata;
în

baza art.45

alin. (1) din

Legea nr.215/2001

privind administraţia publica locala -

republicata.

H O T Ă R Ă Ş T E :
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Art.l.- Se aprobă
subordinea

reorganizarea

Consiliului local al Comunei

Serviciului

Voluntar pentru situaţii de Urgenta , in

Slobozia-Conachi, judeţul Galaţi.

Art.2 - Se constituie, Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă de categoria I, în vederea
impunerii şi respectării legislaţiei privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă precum şi
pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă.
Art.3 - Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenta e s t e condus de 1 (unu) Sef Serviciu,
profesionist în domeniu, angajat.
Art.3 - Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenta e s t e încadrat cu un număr de 67
persoane, din care 1 angajat şi 66 voluntari, după u r m ă t o a r e a structura:
Art. 3.1. - Şef serviciu voluntar, profesionist în domeniu, personal angajat 1;
Art. 3.1. - Compartiment pentru prevenire, cu un număr de 10 specialişti pentru prevenire,
care au ca principală atribuţie prevenirea apariţiei stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă
pe întreg teritoriul sectorului de competenţă, stabiliţi astfel:
Art. 3.1.1. - pentru instituţiile publice si operatorii economici din subordinea Consiliului'
local, un specialist;
Art. 3.1.2. - pentru 200 de gospodarii, un specialist;
Art. 3.2. - (1) Formaţiuni (formaţie) de intervenţie, având un număr de 57 persoane, din care 2
angajaţi proprii ai primăriei şi 55 persoane cu statut de voluntari, constituita in vederea limitării şi
înlăturării urmărilor situaţiilor de urgenţă pe întreg teritoriul sectorului de competenţă fiind compusă
din următoarele echipe specializate:
(2) Formaţie de intervenţie constituită la centru de comună, la localitatea Slobozia-Conachi,
având în componenţă următoarele grupe şi echipe specializate:
1 echipă specializată în intervenţie la incendiu: 9 servanţi;
1 echipa specializata în domeniul salvare si prim ajutor: 4 servanţi;
1 echipa specializata în domeniul înştiinţare-alarmare: 6 servanţi;
1 echipa specializata în domeniul cercetare - căutare: 6 servanţi;
I echipa specializata în domeniul deblocare - salvare: 6 servanţi;
1 echipa specializata în domeniul sanitar-veterinar: 4 servanţi;
1 echipa specializata in domeniul evacuare: 5 servanţi;
1 echipa specializata in domeniul suport logistic : 6 servanţi;
1 echipa specializata de electriceni -6 servanţi .
(3) Formaţie de intervenţie constituită la nivelul satului Izvoarele având în componenţă
următoarele grupe/echipe specializate:
1 echipă specializată în intervenţie la incendiu: 9 servanţi;
I echipa specializata in domeniul evacuare: 5 servanţi;
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Art.5 Componenţa nominala a membrilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, se va
face prin Dispoziţie a primarului Comunei Slobozia-Conachi, judeţul GALAŢI, în termen de 10
(zece) zile de la data aprobării prezentei Hotărâri în Consiliul local al comunei Slobozia-Conachi
Art.6 Dotarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă se va face în funcţie de prevederile
legale în vigoare şi riscurile identificate la nivelul unităţii administrativ teritoriale în termen de 10
(zece) zile de la data aprobării prezentei Hotărâri în Consiliul local al comunei Slobozia-Conachi..
Art.7 Funcţia de
şef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă se încadrează în mod
obligatoriu cu personal angajat, celelalte posturi se încadrează cu personal voluntar în condiţiile HGR
nr. 1 5 7 9 / 2 0 0 5 sau în funcţie de prevederile bugetare, cu personal angajat.
Art.8 Documentele de organizare, pregătire, desfăşurare şi conducere a activităţii se întocmesc
de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă conform celor prevăzute în Anexa nr.3 din
O M A I nr. 7 1 8 / 2 0 0 5 , sub coordonarea secretarului localităţii şi se supun spre aprobare primarului.
Art.9 De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziţii contrare îşi încetează
aplicativitatea.
Art.10 Primarul Comunei Slobozia-Conachi, judeţul GALAŢI va asigura aducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri.
Art.ll- Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei Slobozia Conachi şi Prefecturii
judeţului Galaţi, persoanelor interesate răspunderea în acest sens revenind secretarului comunei
Slobozia Conachi.

Preşedin

Contrasemnează,
Secretar,
Boldea M^prja Anişoara

